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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ 

ИЗБОРЕН РАЙОН – КЮСТЕНДИЛСКИ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 10 

гр. Кюстендил, 10 септември 2022 година 

 

 Днес, 10.09.2022 година от 12:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж 

в сградата на Читалище „Братство 1869“ в гр. Кюстендил, ул. "Патриарх Евтимий“ № 18 се 

проведе заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски. 

 На заседанието присъстваха Венцеслав Благоев Механджийски – председател на 

РИК, Владимир Александров Миланов – зам.-председател на РИК, Тодорка Петкова Илиева-

Скрипкина – секретар на РИК, Добри Пламенов Божков – член на РИК, Ивайло Радойчев 

Анастасов – член на РИК, Марияна Богомилова Карчева – член на РИК, Огнян Кирилов 

Иванов – член на РИК, Петър Димов Дингозов – член на РИК, Александра Колева – член на 

РИК 

 Отсъстваха: Илиян Георгиев Хаджийски – член на РИК, Евгения Пламенова Гергова – 

член на РИК, Десислава Василева Костадинова-Стоянова – член на РИК, Румяна Иванова 

Сергиева-Димитрова – зам.-председател на РИК.  

 Заседанието се проведе при следния  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

1. Поправка на техническа грешка в Решение №65-НС от 05.09.2022г. на Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

                                                           Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

2.  Поправка на техническа грешка в Решение №69-НС от 05.09.2022г. на Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

                                                           Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

3. Поправка на техническа грешка в Решение №70-НС от 05.09.2022г. на Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

                                                           Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 
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4. Поправка на техническа грешка в Решение №71-НС от 05.09.2022г. на Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

                                                           Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

5. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, 

област Кюстендил при произвеждане на изборите за  народни представители на 02 

октомври 2022 година. 

                                                           Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

6. Сключване на граждански договори със специалисти – технически сътрудници към 

РИК – Кюстендил за провеждане на демонстрации със СУЕМГ с инсталирана демо 

версия за гласуване в изборите на 02 октомври 2022г. 

                                                           Докладва: Венцеслав Благоев Механджийски 

 

     Колеги, има ли предложения за включване в дневния ред на други точки? Не виждам 

желаещи. Процедура по гласуване на дневния ред – „За“ 9 гласа „Против“ – няма. 

           По т.1 от дневния ред:  Относно поправка на техническа грешка в Решение № 65-НС 

от 05.09.2022 г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за назначаване на членовете и 

ръководствата на секционните избирателни комисии от № 103800001 до № 103800007 в 

община Рила, област Кюстендил за произвеждане на за народни представители на 02 октомври 

2022 година и утвърждаване на списък на резервните членове. 

           Районна избирателна комисия Кюстендил след проверка установи, че в Решение № 65-

НС от 05.09.2022 г. на Районна избирателна комисия Кюстендил е допусната техническа 

грешка, изразяваща се в следното:  

В номерацията на секционните избирателни комисии в община Рила в първи абзац е 

изписано „№103800009“ вместо  „№103800007“.  

           На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс при 

спазване на законоустановения кворум Районна избирателна комисия в Десети изборен район 

– Кюстендилски, след проведено поименно гласуване  с 9 гласа „За“, „Против“ – няма взе 

следното:                                        

РЕШЕНИЕ № 75-НС 

           Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 65-НС от 05.09.2022г. на Районна 

избирателна комисия в Десети избирателен район -  Кюстендилски относно броя на членовете 

на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и 

коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за 

произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година, съобразно 

броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила, а именно: 

          като в абзац първи, а именно „Назначава членовете и ръководствата на секционните 

избирателни комисии от № 103800001 до № 103800009 в община Рила, област Кюстендил при 

произвеждане на изборите за  народни представители на 02 октомври 2022 година, съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от решението.“ 

           да се чете „Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии 

от № 103800001 до № 103800007 в община Рила, област Кюстендил при произвеждане на 
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изборите за  народни представители на 02 октомври 2022 година, съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от решението.“ 

           Решението подлежи на обжалване на основание чл. 73, ал. 1 от ИК пред ЦИК чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от 

обявяването му. 

             По т. 2 от дневния ред:  Относно поправка на техническа грешка в Решение № 69-НС 

от 05.09.2022 г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за назначаване на членовете и 

ръководствата на секционните избирателни комисии от № 104800001 до № 104800072 в 

община Дупница, област Кюстендил за произвеждане на избори за народни представители на 

02 октомври 2022 година и утвърждаване на списък на резервните членове. 

         Районна избирателна комисия Кюстендил след проверка установи, че в  Решение № 69-

НС от 05.09.2022 г. на Районна избирателна комисия Кюстендил е допусната техническа 

грешка, изразяваща се в следното: 

При назначаването на секционните избирателни комисии в община Дупница е изписано 

„№104800048“ вместо „№104800072“. 

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5  от Изборния кодекс при 

спазване на законоустановения кворум Районна избирателна комисия в Десети изборен район 

– Кюстендилски, след проведено поименно гласуване  с 9 гласа „За“, „Против“ – няма взе 

следното: 

РЕШЕНИЕ № 76-НС 

          Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 69-НС от 05.09.2022г. на Районна 

избирателна комисия в Десети избирателен район -  Кюстендилски относно броя на членовете 

на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и 

коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за 

произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година, съобразно 

броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Дупница, а именно: 

             като вместо „Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни 

комисии от № 104800001 до № 104800048 в община Дупница, област Кюстендил при 

произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година, съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от решението.“  

             да се чете „Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни 

комисии от № 104800001 до № 104800072 в община Дупница, област Кюстендил при 

произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година, съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от решението.“ 

           Решението подлежи на обжалване на основание чл. 73, ал. 1 от ИК пред ЦИК чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от 

обявяването му. 

            По т. 3 от дневния ред:  Относно поправка на техническа грешка в Решение № 70-НС 

от 05.09.2022 г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за назначаване на членовете и 

ръководствата на секционните избирателни комисии в община Невестино, област Кюстендил 
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за произвеждане на за народни представители на 02 октомври 2022 година и утвърждаване на 

списък на резервните членове. 

            Районна избирателна комисия Кюстендил след проверка установи, че в  Решение № 70-

НС от 05.09.2022 г. на Районна избирателна комисия Кюстендил е допусната техническа 

грешка, изразяваща се в следното: 

В назначаването на секционните избирателни комисии в община Невестино е изписано 

„№103100000“ вместо „№103100001“. 

           На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс при 

спазване на законоустановения кворум Районна избирателна комисия в Десети изборен район 

– Кюстендилски, след проведено поименно гласуване  с 9 гласа „За“, „Против“ – няма взе 

следното: 

РЕШЕНИЕ № 77-НС 

           Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 70-НС от 05.09.2022г. на 

Районна избирателна комисия в Десети избирателен район -  Кюстендилски относно броя на 

членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по 

политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни 

комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 

година, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община 

Невестино, а именно: 

               като вместо „Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни 

комисии от № 103100000 до № 103100019 в община Невестино, област Кюстендил за 

произвеждане на за народни представители на 02 октомври 2022 година и утвърждаване на 

списък на резервните членове.“  

             да се чете „Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни 

комисии от № 103100001 до № 103100019 в община Невестино, област Кюстендил за 

произвеждане на за народни представители на 02 октомври 2022 година и утвърждаване на 

списък на резервните членове“. 

           Решението подлежи на обжалване на основание чл. 73, ал. 1 от ИК пред ЦИК чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от 

обявяването му. 

           По т.4 от дневния ред:  Относно поправка на техническа грешка в Решение № 71-НС 

от 05.09.2022 г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за назначаване на членовете и 

ръководствата на секционните избирателни комисии в община Кюстендил, област Кюстендил 

за произвеждане на  избори за народни представители на 02 октомври 2022 година и 

утвърждаване на списък на резервните членове. 

            Районна избирателна комисия Кюстендил след проверка установи, че в  Решение № 71-

НС от 05.09.2022 г. на Районна избирателна комисия Кюстендил е допусната техническа 

грешка, изразяваща се в следното: 

 В номерацията на секционните избирателни комисии в община Кюстендил в първи 

абзац е изписано „№102900000“ вместо  „№102900001“. 
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           На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс при 

спазване на законоустановения кворум Районна избирателна комисия в Десети изборен район 

– Кюстендилски, след проведено поименно гласуване  с 9 гласа „За“, „Против“ – няма взе 

следното: 

РЕШЕНИЕ № 78-НС 

            Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 71-НС от 05.09.2022г. на Районна 

избирателна комисия в Десети избирателен район -  Кюстендилски относно броя на членовете 

на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и 

коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за 

произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година, съобразно 

броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Кюстендил, а именно: 

          като в абзац първи, а именно „Назначаване на членовете и ръководствата на 

секционните избирателни комисии от № 102900000 до № 102900112 в община Кюстендил, 

област Кюстендил за произвеждане на за народни представители на 02 октомври 2022 година 

и утвърждаване на списък на резервните членове.“  

              да се чете „Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни 

комисии от № 102900001 до № 102900112 в община Кюстендил, област Кюстендил за 

произвеждане на за народни представители на 02 октомври 2022 година и утвърждаване на 

списък на резервните членове“. 

           Решението подлежи на обжалване на основание чл. 73, ал. 1 от ИК пред ЦИК чрез 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от 

обявяването му. 

По т.5 от дневния ред:  Относно промяна в състава на членовете на СИК на 

територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за  

народни представители на 02 октомври 2022 година.  

Постъпили  са предложения от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ с вх.№114 от 07.09.2022г. и с вх.№119 

от 09.09.2022г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за 

промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил 

  На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно 

гласуване  с 9 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 79-НС 

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил съгласно 

направените предложения от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ както следва:                            
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Секция № Длъжност в 

СИК 

Име, презиме и 

фамилия на 

освободения член 

на СИК 

Име, презиме и фамилия 

на новоназначения член на 

СИК 

102900039 Член Боряна Тончева 

Здравкова 

Сергей Василевич Дубровин 

102900104 Член Милен Божичков 

Любомиров 

Костадин Георгиев Николов 

102900017 Член Венцислав Василев 

Стойнев 

Даниела Йорданова 

Сергиева 

102900008 Член Николета Петрова 

Николова 

Габриела Николова Атова 

 

 Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК. 

 На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение - 32- НС от 

изборните книжа. 

 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му. 

По т. 6 от дневния ред: Сключване на граждански договори със специалисти – 

технически сътрудници към РИК – Кюстендил за провеждане на демонстрации със СУЕМГ с 

инсталирана демо версия за гласуване в изборите на 02 октомври 2022г. 

На основание чл. 70, чл.71 и чл.72, ал.2 от ИК и т. 7.3 от Решение № 1200-НС от 

02.08.2022г. на ЦИК, и писмо на ЦИК с изх. № НС-15-105 от 05.09.2022г. Районна избирателна 

комисия  в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване  с 9  

гласа „За“, „Против“ – няма взе следното 

РЕШЕНИЕ № 80-НС 

ВЪЗЛАГА на председателя на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - 

Кюстендилски да предприеме необходимите действия за сключване на граждански договори 

със специалисти - технически сътрудници към Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски относно провеждане на демонстрации със СУЕМГ с инсталирана демо 

версия за гласуване в изборите на 02 октомври 2022г. за периода от 12.09.2022г. до 

30.09.2022г., а именно:   

Станислав Костадинов Янев, ЕН: *** - специалист-технически сътрудник към РИК – 

Кюстендил. 

Цветанка Николова Маринова, ЕГН: *** - специалист-технически сътрудник към РИК 

– Кюстендил. 

     Кристина Лъчезарова Капурдова, ЕГН: *** - специалист-технически сътрудник към 

РИК – Кюстендил. 

     Марин Георгиев Михалков, ЕГН: *** - специалист-технически сътрудник към РИК – 

Кюстендил. 
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     Георги Венциславов Сакалийски, ЕГН: *** - специалист-технически сътрудник към 

РИК – Кюстендил. 

     Илияна Георгиева Михалкова, ЕГН: *** - специалист-технически сътрудник към РИК 

– Кюстендил. 

    Наташа Добринова Чонева, ЕГН: *** - специалист-технически сътрудник към РИК – 

Кюстендил. 

   Лилия Венциславова Станкова, ЕГН: *** - специалист-технически сътрудник към РИК 

– Кюстендил. 

   Денис Емилиянов Бързачки, ЕГН: *** - специалист-технически сътрудник към РИК – 

Кюстендил. 

   Валентин Фердинандов Илиев, ЕГН: *** - специалист-технически сътрудник към РИК – 

Кюстендил. 

   Даниела Александрова Цокова, ЕГН: *** - специалист-технически сътрудник към РИК 

– Кюстендил. 

   Ани Йорданова Паланкова, ЕГН: *** - специалист-технически сътрудник към РИК – 

Кюстендил. 

         ОПРЕДЕЛЯ ФУНКЦИИТЕ на специалистите - технически сътрудници към Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, както следва: подпомагане на 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски във връзка с 

провеждане на демонстрации със СУЕМГ с инсталирана демо версия за гласуване в изборите 

на 02 октомври 2022г. Възнаграждението на специалистите - технически сътрудници се 

определя съгласно Решение №1200-НС от 02.08.2022г. и писмо на ЦИК с изх. № НС-15-105 от 

05.09.2022г. като възнаграждението на същите се изчислява пропорционално за времето, което 

ще бъдат ангажирани по общини, както следва: 

За община Бобов дол: Станислав Костадинов Янев. 

За община Бобошево: Цветанка Николова Маринова. 

За община Дупница: Кристина Лъчезарова Капурдова, Марин Георгиев Михалков, 

Георги Венциславов Сакалийски и Илияна Георгиева Михалкова. 

За община Кочериново: Наташа Добринова Чонева. 

За община Кюстендил: Лилия Венциславова Станкова и Денис Емилиянов Бързачки. 

За община Невестино: Валентин Фердинандов Илиев. 

За община Рила: Даниела Александрова Цокова. 

За община Сапарева баня: Ани Йорданова Паланкова. 

Договорите следва да бъдат сключени от Областен управител на област Кюстендил при 

спазване на изискванията на Решение № 1200-НС от 02.08.2022 г. на ЦИК. 

Решението да се изпрати на Областен управител па област Кюстендил за изпълнение. 
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           Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез Районна 

избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му. 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /   П   / 

                                                                                             / Венцеслав Благоев Механджийски / 

                                                                         СЕКРЕТАР:  /   П   / 

                                                                                        /Тодорка Петкова Илиева – Скрипкина/ 


